
 
2006:2 
 
Protokoll fört vid Sverige Schackförbunds centralstyrelsesammanträde. 
 
Tid:  2006-04-22 13.00-19.15. 
 2006-04-23 09.00-13.00. 
 
Plats: Hotell Continental, Stockholm. 
 
Närvarande:  
  
 Ingvar Carlsson, förbundsordförande 
 Göran Terninger 
 Jonas Eriksson 
 Emilia Horn 
 Håkan Winfridsson 
 Erik Degerstedt 
 Johan Sigeman 
 Björn Ansner 
 Adriana Krzymowska 
 Mats Eriksson 
 Susanne Karlsson 
 Kent Vänman (adjungerad) 
 Per Hultin (adjungerad ) 
 Jan Wikander (adjungerad) endast lördag 
 Ronny Andersson (adjungerad) endast lördag 
 
 
Frånvarande: 
 
 Sven-Olof Andersson 
 Lars Karlsson 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 

Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet för öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett tillägg till § 15 Schack4an tillgänglig i hela 
landet? 
§ 21 a) Nygammalt distriktsförbund b) Mediebevakning  

 
§ 3 Val av protokollförare och justeringsman 

Till protokollförare valdes Håkan Winfridsson och till att justera protokollet 
jämte ordföranden valdes Adriana Krzymowska. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med tillägget att det separata 
firmateckningsprotokollet skall distribueras till hela CS. 



 
§ 5 Utmärkelser 

 CS beslöt att utdela Sveriges Schackförbunds ungdomsledarstipendier till 
 Sofie Berger, Falkenbergs SK 
 Anders Kauranen, Eslövs SK 
 Rose-Marie Huusman, Bollmora SK 
 Svante Wedin, Bollmora SK 
 Christer Hammarström, Vallentuna SK 
 Roman Agrest, Sollentuna SK 
 Svetlana Agrest, Sollentuna SK 
 Matts Andersson, Tanums SS 
 

Riltonfonden har beslutat tilldela följande personer riltonmedaljen i brons: 
Thomas Ehrnström, SK Rockaden Stockholm 
Miomir Filipovic, SK Rockaden Stockholm 
Mikael Frostin, Helsingborgs SS 
Åke Green, SK Rockaden Stockholm 
Lennart Gullberg, SK Rockaden Stockholm 
Anders Linderyd, SK Rockaden Stockholm 
Bele Ullmark, SK Rockaden Stockholm 
Dessutom avstyrktes fyra namn pg a bristande kvalifikationer. 
CS utsåg Håkan Winfridsson att i fortsättningen vara ansvarig för utmärkelser 
efter Christer Wänéus. 

 
§ 6 Verksamhetsberättelse 2005 

Verksamhetsberättelsen går till tryckeriet i början av maj och kommer att vara 
med i kongressutskicket i slutet av maj.  
Jonas framförde önskemål om att materialet kommer in tidigare till nästa års 
verksamhetsberättelse. 

 
§ 7 SM 2006-2008, startavgifter, tävlingsbestämmelser. 

Den tryckta inbjudan till SM 2006 gick ut i senaste förbundsaktuellt. För SM 
2008 finns en ansökan från Göteborg men andra intresserade arrangörer sökes, 
ny sista ansökningsdatum är 1 juli.   
CS beslöt att ge TK och RK i uppdrag att göra en översyn av startavgifter, 
tävlingsbestämmelser och prispengar och komma med ett förslag i god tid till 
höstens budgetmöte. 

  
§ 8 Lag-EM, slutrapport 

CS beslutade att ge AU i uppdrag att fastställa slutrapporten för Lag-EM. 
Slutrapporten kommer att bifogas kongresshandlingarna. 

 
§ 9 Handlingsprogram för större internationella arrangemang i Sverige 

Göran fick i uppdrag att sätta samman ett koncept till handlingsprogram för 
godkännande av AU. Detta ska sedan presenteras för kongressen. 

 
§ 10 Kongressuppdrag, analys av SSF:s verksamhet 
 Kommer upp som en punkt på kongressen. 
 
§ 11 Kongressuppdrag, stadgar 



 CS tillstyrker kommitténs förslag med ett par påpekanden. 
 
§ 12 Proposition om medlemsavgift och övriga kongressfrågor 
 CS föreslår oförändrade medlemsavgifter. 
 
§ 13 Distriktsledarkonferens 2006 

Distriktsledarkonferensen ansågs vara lyckad, och det konstaterades att den 
behövs, men tidpunkt och plats kan diskuteras för framtida konferenser. 

 
§ 14 FIDE, presentation av presidentkandidater mm inför kongressen i Turin 

Israel Gelfer (Chess Fidelity, Kirzan Ilyumzhinov) och Herman Hamers (The 
Right Move, Bessel Kok) presenterade sina respektive kandidater och deras 
idéer.  
CS beslutade att SSF ska: 
1) Stödja Bessel Kok. 
2) Offentliggöra sin ståndpunkt. 
3) Delge Bessel Kok vår ståndpunkt. 

 
§ 15 Handlingsprogram 2001, utvärdering samt diskussion och förslag kring 

nytt program inklusive allmän diskussion om framtidsfrågor och mål   
Efter en givande diskussion beslutade CS att ge AU i uppdrag sätta samman ett 
koncept som delges kongressen innan ett beslut tas i CS. En eventuell 
heltidsanställning för schack4an diskuterades. 

 
§ 16 Resekostnader Terninger m.fl. 

CS erhöll en slutrapport för Görans resekostnader mm. Under 2004 och 2005 
redovisades ett 20-tal uppdrag och ca 500 möten på ca 400 dagar till en kostnad 
av 395 000 kr varav ca 40 000 kr har fakturerats Folkspel och Riltonfonden. CS 
anser att kostnaderna är rimliga i förhållande till det arbete som har utförts. 

 
§ 17 Riktlinjer för representation och resekostnader      
 Uppdraget kvarstår. 
 
§ 18 Bidrag till klubbarna för ungdomsmedlemmar och aktiviteter hösten 2006 

CS beslutade att ersättningarna ska vara oförändrade: 18 kr för schacklig 
verksamhet, 10 kr för övrig verksamhet och 15 kr som medlemsbidrag för 
juniorer 7-25 år. 
 

§ 19 Idrottsskatteutredningen 
SSF är remissinstans i idrottsskatteutredningen och ett svar ska vara inne senast 
22 juni, CS beslöt att ge AU i uppdrag att lämna in ett remissvar. 

 
§ 20 Rapporter 

a) -Förbundsordföranden 
Inget att rapportera. 
 
b) -FIDE, ECU, Nordiska 
ECU president ska väljas i Turin, Ingvar fick i uppdrag att rösta för den kandidat 
som han anser gynnar europeiskt schack och SSF mest. 
 



c) –Kanslichefen 
 Kent hänvisade till skriftlig rapport. 
 

d) –Skattmästaren 
Sven-Olof hade skickat in en ekonomisk rapport. 
 
e) -Allsvenska Kommittén(AK) 
Göran hänvisade till skriftlig rapport. 
 
f) -Utvecklingskommittén(UK) 
Erik hänvisade till skriftlig rapport. 
 
g) –Regelkommittén(RK) 
Emilia hänvisade till skriftlig rapport och informerade i övrigt om att man 
meddelat SM-arrangörerna i Göteborg att man vill ha domarrapport senast 1/8. 
 
h) –Skolkommittén(SK) 
Per hänvisade till skriftlig rapport och informerade i övrigt att Skol NM avgjorts 
i Esbo, Finland 17-19 februari. I grupp A tog Sverige guld genom Kezli Ong, i 
grupp B tog Erik Blomqvist silver, i grupp C tog Lucas Wickström brons, i 
grupp D tog Nils Grandelius brons och i grupp E tog Carl Eidenert brons. 

 
i) –Korrschackkommittén(KK) 
Per Söderberg hade skickat in en skriftlig rapport. 

 
j) –Tävlingskommittén(TK) 
Björn hänvisade till skriftlig rapport. 

 
k) –Informationskommittén(IK) 
Jonas hänvisade till skriftlig rapport. 

 
§ 21 Övriga frågor 

a) Södra Skånes Schackförbund och Malmö Schackförbund har gått samman 
och bildat ett nytt distriktsförbund som ska heta Skånes Schackförbund.  

      CS beslöt att godkänna sammanslagningen. 
 
b) Ett förslag från Emil Hermansson om belöning vid god mediebevakning 

Hänskjuts till IK för beslut vid julimötet. 
 
c) Pga incidenter under påskturneringen i Norrköping, beslutade CS att Kent 

och Jonas sammanställer en utredning. 
 
§ 22 Nästa sammanträde 
 Nästa sammanträde hålls kl. 19.00 den 7 juli i Göteborg. 
 
 
 
 
Håkan Winfridsson  Adriana Krzymowska                  Ingvar Carlsson 
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